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กระทรวงพาณิชยเ์ผยดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ปรบัตัวลดลงร้อยละ 0.52 เมือ่เทียบกับระยะ
เดียวกนัปีก่อน ซึง่เป็นการปรบัตวัลดลงต่อเนือ่ง 2 เดือนติดต่อกัน และติดลบสูงสุดในรอบ 65 เดือน แต่เทียบกบัเดือนก่อน
หน้าเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.12 ท าใหอ้ตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่ 2 เดอืน (มกราคม - กุมภาพนัธ์) ปรบัตวัลดลงร้อยละ 0.47 ในส่วนของอตัราเงิน
เฟ้อพืน้ฐานเดอืนกุมภาพนัธ์ยงัเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.45 เมื่อเทยีบระยะเดยีวกนัปีก่อน และเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.99 จากเดือนก่อนหน้า ส าหรับ
อตัราเงินเฟ้อตลอดทัง้ปี 2558 กระทรวงพาณิชยไ์ดป้รบัประมาณลดลงอยู่ทีร่้อยละ 0.6-1.3 ถือเป็นอตัราต ่าสุดในรอบ 5 ปี จากก่อนหน้า
คาดอยู่ทีร่้อยละ 1.8-2.5 โดยการปรบัตวัลดลงของอตัราเงินเฟ้อในเดอืนน้ีเป็นผลจากการระดบัราคาขายปลกีน ้ามนัในประเทศที่ปรับตัว
ลดลงทัง้ทีเ่ป็นผลมาจากระดบัราคาน ้ามนัในตลาดโลกปรบัตวัลดลงและการปรบัโครงสร้างราคาน ้ามนัขายปลกีในประเทศส่งผลให้ระดบั
ราคาน ้ามนัขายปลกีในประเทศปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปรับตัวลดลงของระดบัร าคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดจากการที่
อากาศเอือ้อ านวยส่งผลใหม้ผีลผลติออกสู่ตลาดมากส่งผลใหแ้รงกดดนัเงินเฟ้อลดลง และยงัเชื่อม ัน่ว่าเศรษฐกิจไทยยงัไม่เข้าสู่ภาวะเงิน
ฝืดเหมอืนอย่างทีห่ลายฝ่ายมคีวามกงัวลเน่ืองจากในส่วนของอตัราเงินเฟ้อพื้นฐานยงัคงปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยดชันีความเชือ่มัน่ผู้บริโภคของไทยเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ปรบัตัว
ลดลงทุกรายการ และปรบัตวัลดลงติดต่อกนัเป็นเดือนที ่2 โดยดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคอยู่ทีร่ะดบั 79.1 ลดจาก 80.4 ดชันีความ
เชื่อม ัน่ของผู้บริโภคในปจัจุบนัอยู่ทีร่ะดบั 59.8 ลดจาก 60.7 และดชันีความเชื่อม ัน่ของผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ระดบั 86.4 ลดจาก 87.9 
ขณะทีด่ชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัเศรษฐกจิโดยรวมอยู่ทีร่ะดบั 68.4 ลดจาก 69.7 ดชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัโอกาสในการหางานท าอยู่ที่
ระดบั 73.0 ลดจาก 74.1 และดชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัรายไดใ้นอนาคตอยู่ทีร่ะดบั 95.8 ลดจาก 87.4 โดยปจัจัยที่ส่งผลให้ดชันีความ
เชื่อม ัน่ผู้บริโภคในเดอืนน้ีปรบัตวัลดลง เป็นผลมาจากการทีส่ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับ
ลดเป้าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิปี 2558 เหลอืร้อยละ 3.5-4.3 ราคาน ้ามนัในเดอืนกุมภาพนัธ์ท ัง้เบนซนิและดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 2.80 
และ 2.30 บาทต่อลติรตามล าดบั การส่งออกเดอืนมกราคมปรบัตวัลดลงร้อยละ 3.46 และราคาพชืผลเกษตรยงัตกต ่า รวมถึงผู้บริโภคยงั
กงัวลในเรื่องค่าครองชพีสงูและความไม่แน่นอนของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ 

กระทรวงการคลงัเผยการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ในช่วง 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2557- กุมภาพนัธ์ 2558) การ
เบิกจ่ายแบ่งเป็นงบประจ า 2.15 ล้านล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1.02 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.21 งบลงทุน 4.44 แสนล้าน
บาท เบิกจ่ายได้ 8 หมืน่ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 18.86 โดยยอดเบิกจ่ายส่วนงานราชการ 37 แห่ง เบิกได้เพียงร้อยละ 17 ส่วน
ยอดเบิกจ่ายรายภาคจากคลงัจงัหวดัเดอืนธนัวาคม 2557 หดตวัถ้วนหน้า ยกเวน้ภาคใต้ทีก่ารเบกิจ่ายขยายตวัร้อยละ 6.6 การเบิกจ่าย
งบลงทุนทีล่่าชา้เน่ืองจากมาตรการปรบัลดค่างานก่อสร้างภาครฐัต้องจดัท าราคากลางใหม่ การก ากบัดแูลโครงการขององค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) ทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 5 ลา้นบาทขึน้ไปโดยผู้ว่าราชการจงัหวดั หน่วยงานประกาศจดัซือ้จดัจ้างแลว้แต่ไม่มีผู้ยื่นซอง หรือ
มผีู้ยื่นซองเสนอราคาสงูกว่าราคามาตรฐานครุภณัฑก่์อสร้างท าใหต้้องยกเลกิและด าเนินการใหม่หลายครัง้และไม่มีผู้ร ับเหมาโดยเฉพาะ
ในพืน้ทีภ่าคใต้ ล่าสุดรฐับาลไดป้รบัลดขัน้ตอนการพจิารณางบประมาณ โดยหวงัว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น  ซึ่งแม้ว่าการเบิกจ่าย

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชยฯ์ เผยเงินเฟ้อ ก.พ. 58 ลดลง 0.52% ติดลบ 2 เดือนต่อเน่ืองและติดลบสงูสดุรอบ 65 เดือน 

 ศนูยพ์ยากรณ์ฯ เผยดชันีความเช่ือมัน่ ก.พ. 58 ปรบัตวัลดลงทุกรายการและลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 

 คลงัเผยเบิกจ่าย 5 เดือนอืดงบประจ า 47% งบลงทุน 17% เร่งลดขัน้ตอนหวงักระตุ้นเบิกจ่าย 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 2–8 มีนาคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 140 ประจ าวนัท่ี 9 มีนาคม  2558 
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งบประมาณของภาครฐัจะเป็นปจัจยัส าคญัช่วยกระตุ้นใหเ้ศรษฐกจิของประเทศฟ้ืนตัวก็ตาม แต่ภาครัฐเองยงัคงให้ความส าคญักบัการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพสงูสุด เพื่อลดปญัหาการทุจริตคอรัปชัน่ที่
เคยเกดิขึน้ในอดตี 

 
 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาห์น้ีเริ่มด้วยส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรฐัฯ ประกาศตัวเลขจีดีพีคร ัง้ที ่2 ของสหรฐัฯ ไตรมาส 
4/2557 ขยายตวัรอ้ยละ 2.2 ลดลงจากทีเ่คยประกาศไวค้รัง้แรกทีข่ยายตวัร้อยละ 2.6 เน่ืองจากอตัราการขยายตัวของการใช้จ่ายภาค
ครวัเรือนและการลงทุนของภาคเอชนชะลอตวั ขณะทีเ่ศรษฐกจิยโูรโซนคาดว่าจะมแีนวโน้มทีด่ขีึน้หลงัธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรบั
เพิม่คาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจยโูรโซนในปี 2558 มาอยู่ทีร่้อยละ 1.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.0 ที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อ
เดอืนธนัวาคมปีทีผ่่านมา นอกจากน้ี ECB ยงัประกาศว่าจะเริม่ต้นมาตรการ QE ในวนัที ่9 มีนาคมน้ี โดยหวงัว่ามาตรการ QE จะ
สามารถช่วยกระตุ้นการขยายตวัทางเศรษฐกจิของยโูรโซนและจดัการปญัหาภาวะเงินฝืดได ้พรอ้มกบัคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที ่
รอ้ยละ 0.05 ต่อไป ดา้นเศรษฐกจิจีนมคีวามเสีย่งว่าจะชะลอตัวมากขึ้นส่งผลให้ธนาคารกลางจีนประกาศปรบัลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงอีกรอ้ยละ 0.25 ส่งผลให้อตัราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 1 ปี และอตัราดอกเบี้ยเงินฝากระยะ 1 ปี อยู่ทีร่้อยละ 5.35 และ
รอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั ถือเป็นการปรบัลดเป็นครัง้ที ่2 ในรอบ 3 เดอืน ขณะทีน่ายกรฐัมนตรหีลีเ่ค่อเฉียงได้ตัง้เป้าหมายอตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจในปีน้ีไว้ทีร่อ้ยละ 7.0 ซึง่ลดลงจากเป้าหมายในปี 2557 ที่ร้อยละ 7.5 และยงัน้อยกว่าอตัราการขยายตัวปี 
2557 ทีร่้อยละ 7.4 ถือเป็นระดบัทีต่ ่าทีสุ่ดในรอบ 25 ปี การปรับลดเป้าหมายเศรษฐกิจในครัง้น้ีถือเป็นการแสดงจุดยืนว่ารัฐบาลจีน
ต้องการใหม้กีารปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกจิอย่างจริงจงัมากขึน้ 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวเพิม่ข้ึนจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่58.07 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล หลงัรฐัมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลยีมของซาอุดอิาระเบีย คาดว่าแนวโน้มของอุปสงค์น ้ามนัดิบจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่ง
หลงัของปี 2558 ประกอบกบัความไม่สงบในลิเบียที่ท าให้ต้องปิดท่าเรือขนส่งน ้ามนัและแหล่งขุดเจาะมนัน ้ามนัดิบ ส่งผลให้ปริมาณ
น ้ามนัดบิจากกลุ่ม OPEC เดอืนกุมภาพนัธ์ลดลงมาอยู่ที ่29.92 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ซึง่ต ่ากว่าเป้าหมายการผลติที ่30 ล้านบาร์เรลต่อวนั 
อย่างไรกต็ามราคาน ้ามนัยงัไดร้บัแรงกดดนัจากปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัของสหรฐัฯ ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้เรื่อยๆ และค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ที่
แขง็ค่าขึน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  ( 9-15 มีนาคม 2558)        

 การประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คร ัง้ท่ี 2/2558 

 ธนาคารกลางยโุรปประกาศอตัราดอกเบีย้ 

 อียปูระมาณการคร ัง้ท่ี 2 จีดีพีไตรมาส 4/2557 

 

 จีดีพีสหรฐัฯ ไตรมาส 4/2557 (ประกาศคร ัง้ท่ี 2) ขยายตวั 2.2% 

 ECB ปรบัเพ่ิมคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซน และประกาศใช้ QE ในวนัท่ี 9 มี.ค. น้ี พร้อมคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายท่ีระดบัเดิมต่อไป  

 จีนปรบัลดอตัราดอกเบีย้เป็นคร ัง้ท่ี 2 ในรอบ 3 เดือน พรอ้มตัง้เป้าเศรษฐกิจปีน้ีขยายตวั 7%  

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้ จากอุปสงคน์ ้ามนัท่ีคาดว่าจะปรบัเพ่ิมขึน้ในช่วงครึง่หลงัปี 58 
 

 
 


